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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

94/2012. (XI.06.) Petőfibánya Község települési szilárd háztartási hulladék gyűjtése, 

elszállítása és ártalommentes elhelyezése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás indításáról döntés 

95/2012. (XI.06.) A 81/2012.(IX.07.) ;82/2012.(IX.07.) számú Képviselő-testületi 

határozatok visszavonása 

96/2012. (XI.06.) LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a 

falumegújítás pályázathoz szükséges önerő biztosítása 

97/2012. (XI.06.) LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a 

falumegújítás pályázat nettó összegének meghatározása 

98/2012. (XI.06.) LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a 

falumegújítás pályázatához Menő & Nyerő Kft. megbízása 

projektmenedzsmenti feladatokra. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Petőfibánya, 2012. november 6. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 

6-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

6 fő van jelen. Ambrus Zoltán, képviselő jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy a napirend a meghívó szerint legyen. Kéri, 

hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6  tagja 6  igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

I. NAPIREND 
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS 

ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ KÖZFELADATOK 

KÖZSZOLGÁLTATÓJÁNAK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 

KIVÁLASZTÁSA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Két okból hívtuk össze a testületet. Az első téma a hulladékszállítás közbeszerzési eljárásának 

kiírása. Ha most meg tudjuk szavazni, akkor még a határidők megtartásával idén el tudjuk 

dönteni, hogy ki szállítsa a szemetet januártól. Az idén beszálltunk Hatvan Város által 

létrehozott társulásba, amely a KEOP keretén belül pályázik a hulladékszállításra, 

feldolgozásra. De ha nyerünk a pályázaton, ez akkor is csak 2014-től kivitelezhető, mert 

egyrészt meg kell nyerni a pályázatot, másrészt meg kell építeni a hulladék-feldolgozót. Az 

A.S.A. Kft-vel kötött szerződés idén december 31-én lejár. A 2013-as évre meg kell oldani a 

szemétszállítást. Takács Péter javaslata, hogy írjunk ki közbeszerzési eljárást egy éves 

időtartamra. Ezen a testületi ülésen azt kell eldöntenünk, hogy kiírjuk-e a közbeszerzési 

eljárást vagy sem. Három céget kell meghívni az eljárás keretében. A három cég, akiket 

meghívnánk, az .A.S.A Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft., a 

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt., illetve a Szuha Környezetvédelmi 

Ipari és Szolgáltató Kft. Az .A.S.A.-tól bekértük az adatokat az elszállított 

hulladékmennyiségre vonatkozólag, ma délutánra ígérték, hogy átküldik, de még nem érkezett 

meg. Ez nem befolyásolja a közbeszerzési eljárás kiírását, mivel a nettó 8 mFt-ot nem fogja 

meghaladni, ezért egyszerűsített eljárást kell lefolytatni.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Péter úgy írta az előterjesztést, hogy Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vagy BÁVÜ Kft.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A BÁVÜ Kft. az milyen cég? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bátonyterenyeiek. De ezt egyébként Péterrel módosítottuk és maradt Hatvan, úgy látszik, nem 

a módosított előterjesztés ment ki a levélben. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Akkor vegyük ki a BÁVÜ-t. Elég három céget meghívni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Persze, nem kell a BÁVÜ-t meghívni, felesleges papírmunka. Akkor marad az A.S.A. Kft, 

Hatvan, és a Szuha. 

 

Van-e kérdés, vélemény?  Egyetért mindenki ezzel a három céggel? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ehhez kapcsolódik még a közbeszerzési eljárási szabályzat módosítása is. Minden évben van 

jogszabályváltozás, most az változott, hogy az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést 

meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a 

döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. 

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, stb. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki az előterjesztésben szereplő határozati-javaslattal egyetért, azzal a módosítással, hogy a 

BÁVÜ Kft-t kivesszük, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2012. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

1./ Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Petőfibánya Község települési 

szilárd háztartási hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít hirdetmény közzététele nélküli egyszerű (tárgyalásos) meghívásos 

eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke: 11.067.445 Ft,-/év 

 

2./ Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a pályázat - 

a várhatóan megváltozó gazdasági körülményekre tekintettel - 2013. január 01 - 2013. 

december 31. terjedő időszakra (egy évre) kerüljön kiírásra.  

 

3./ Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Petőfibánya Község települési 

szilárd háztartási hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” elnevezésű 

11.067.445 Ft,-/év becsült nettó értékű, hirdetmény közzététele nélküli egyszerű 

eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően közbeszerzési 
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bizottságot választ. A közbeszerzési bizottság felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja az 

eljárás, felelősségi és dokumentálási rendet, az ajánlattételi felhívást (dokumentációt), 

valamint megtegye az eljárási cselekményeket. 

 

A közbeszerzési bizottság a 44/2012.(V.23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

közbeszerzési szabályzat és jelen határozat mellékleteként elfogadott közbeszerzési eljárás 

felelősségi rendjét meghatározó szabályozás alapján  köteles eljárni.                                                                                   

 

A Bíráló Bizottság tagjai : 

Elnök:  dr. Gyirán Viktor jegyző 

Tagjai:  Nagyné Miczki Enikő vezető pénzügyi főtanácsos 

            Takács Péter külső tanácsadó 

 

4./ Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a 

hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásrendben az alábbi ajánlattevők részére 

kerüljön ajánlattételi felhívás megküldésre: 

 

1./ .A.S.A Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. 2360 Gyál, Kőrösi  

     út. 53. 

2./ Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 

      
 3. Szuha Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft 3063 Jobbágyi, Felszabadulás út. 90. 

 

Határidő: 2012. november 09. (eljárás megindítására) 

Felelős: Polgármester, illetve a Bíráló Bizottság a Jegyző útján. 

 

 

 

II. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik téma, amiért összehívtuk a testületet, a szabadidőpark pályázathoz kapcsolódik. A 

szeptember 7-i testületi ülésen hoztunk két határozatot, az egyikben arról döntöttünk, hogy 

pályázunk a szabadidőparkra, a másikban döntöttünk a pályázatíró cégről és a műszaki 

ellenőrzésről. Felolvasom mindkét határozatot. A 81/2012. (IX.07.) számú: Petőfibánya 

Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2007-2013-as programévre meghirdetett 

LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a falumegújításra- és 

fejlesztésre bruttó 31.699.200 Ft összegben pályázik, és a 2013-as költségvetési évben az 

ehhez szükséges 6.739.200 Ft önerőt biztosítja. A 82/2012.(IX.07.) számú: Petőfibánya 

Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER III. tengely falumegújítási 

program pályázat elkészítésére és a pályázat lebonyolítására a Menő & Nyerő Pályázatkészítő 

és Menedzsment Kft.-t (képviseli: Kuruczné Kiss Piroska ügyvezető, 3000 Hatvan, 

Wesselényi u. 34.) bízza meg a Projekt menedzsment és elszámolás elkészítésére. Az építés 

műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére LX Komfort Bt. (Hatvan, Széchényi út 6. képviseli: 

Tóth János) bízza meg, aki az elkészített pályázatot a testületnek köteles bemutatni. 

Szeptember 7-e után jött ki a végrehajtási rendelet erről, amiben azt írják elő, hogy három 

határozati javaslatot kell hozni és bele kell írni a helyrajzi számot is az egyik határozati 

javaslatba. Ezért a két határozati javaslatot vissza kell vonni és helyettük másik három 

határozatot kell hozni. 
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Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a 81/2012. (IX.07.) számú és a 81/2012. (IX.07.) számú 

Képviselő-testületi határozatok visszavonásával, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2012. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület visszavonja a 81/2012.(IX.07.) Képviselő-testületi 

határozatát, illetve a 82/2012.(IX.07.) Képviselő-testületi határozatát, amelyekben 

a LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a falumegújításra- 

és fejlesztésre vonatkozó pályázatról döntött. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor most a három határozati javaslatot kell megszavazni. Mind a három javaslatot fel 

fogom olvasni. Az elsőben arról kell határozni, hogy a szükséges önerőt az önkormányzat 

biztosítja. A másodikban a nettó összeget kell meghatározni és fel kell tüntetni a helyrajzi 

számot, a harmadikban kell arról döntetni, hogy kit bíz meg a pályázat lebonyolításával. Az 

szeptemberi testületi ülésen Ambrus Zoltán képviselő kifogásolta, hogy nem kértünk több 

árajánlatot. Ezért kértem most három pályázatírótól ajánlatot. Az egyik Vargáné Deme 

Krisztina, az ő ajánlata 1.630 eFt, a másik Mácsik Éva, az ő ajánlata 1.678 eFt. A pályázat 

12%-a lehet egyéb költség, amelyben benne van a pályázatírás, pénzügyi tanácsadás, a 

műszaki ellenőr, illetve a menedzsment, közbeszerzés, tervkészítés. A Menő & Nyerő Kft-től 

is kértem új árajánlatot, az ő ajánlatuk 1.575 eFt. Ezek közül lehet választani. Felolvasom az 

első határozati javaslatot: „Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2007-2013-as programévre meghirdetett LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás 

programban a falumegújításra- és fejlesztésre pályázik, és a 2013-es költségvetési évben a 

pályázathoz szükséges önerőt költségvetésében biztosítja.” Itt a rendelet szerint nem kell az 

önerőt forintosítani, mert ha a pályázat elbírálásakor módosulhat az összeg. 

 

Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 

 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati-javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2012. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2007-2013-as programévre 

meghirdetett LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás programban a falumegújításra- 

és fejlesztésre pályázik, és a 2013-es költségvetési évben a pályázathoz szükséges önerőt 

költségvetésében biztosítja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: november 15. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Felolvasom a második határozati javaslatot: „Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az EMVA-ból a 

falumegújításra és-fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

igénybe vehető támogatások rendelete alapján pályázatot nyújt be „Multifunkcionális 

szabadidőpark kialakítása”címmel. A pályázat teljes összege nettó: 24.960.000.-Ft. A 

beruházás helyszíne Petőfibánya 162. helyrajzi számú belterülete.” Itt a nettó összeget kell 

meghatározni, ebben benne van az építési munka, a közbeszerzés, a pályázatírás, a műszaki 

ellenőr, a tervkészítés. Ennek az Áfája lesz az önerő, amit mi biztosítunk. Maga az építési 

tevékenység 22.500 eFt, az egyéb költségek nem érik el a 12%-ot sem, csak 9% körül vannak.  

 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2012. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vidékfejlesztési miniszter 

102/2012. (X. 1.) VM rendelete az EMVA-ból a falumegújításra és-fejlesztésre LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások rendelete 

alapján pályázatot nyújt be „Multifunkcionális szabadidőpark kialakítása”címmel. A pályázat 

teljes összege nettó: 24.937.000.-Ft. A beruházás helyszíne Petőfibánya 162. helyrajzi számú 

belterülete. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: november 15. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik határozati javaslatot is felolvasom: „Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a LEADER III. tengely falumegújítási program pályázat előkészítésére és a 

pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására a ........... –ot bízza meg. Az elkészített 

pályázatot a testületnek köteles bemutatni.” Most kellene eldönteni, hogy melyik pályázatírót 

bízzuk meg a lebonyolítással.  

 

Papp Tamás, képviselő 

A legolcsóbbat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor a legolcsóbbat. Tehát a Menő & Nyerő Pályázatkészítő és Menedzsment Kft-t bízzuk 

meg a pályázat előkészítésével és a projektmenedzsment feladatok ellátásával. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2012. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER III. tengely 

falumegújítási program pályázat előkészítésére és a pályázati projektmenedzsment feladatok 

ellátására a Menő & Nyerő Pályázatkészítő és Menedzsment Kft-t bízza meg. Az elkészített 

pályázatot a testületnek köteles bemutatni. 

Felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: november 15. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatásképpen mondom el, hogy a P.K.T.K. Kuratóriuma úgy döntött, hogy pályázik a 

LEADER III. tengely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és 

fejlesztésre támogatási program keretében kiírt 8.000.000 Ft nettó összegű pályázatra. Ebbe 

az összegbe bele fog férni a két felső mosdó, és a nagyterem fűtése, legalábbis a költségvetés 

szerint így néz ki. Kértünk árajánlatokat a hőlégbefúvókra, három darab lenne berakva a 

nagyterembe, ha nyerünk. Azt is elmondom, hogy november 16-án 17 órakor tartjuk az idősek 

napját a díszteremben, a közmeghallgatás november 21-én lesz, illetve a hulladékszállítás 

miatt decemberben is lesz egy rendkívüli testületi ülés, és a karácsonyi ünnepség december 

21-én lesz szabadtéren megtartva. 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


